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Undervisningspolicy för IMBIM-anslutna forskare
Bakgrund
Undervisning är en essentiell del av Uppsala Universitets uppdrag, och därmed även
IMBIMs. IMBIM har ansvar för ett större utbud av kurser och undervisningsmoment på
grund- och avancerad nivå och får i gengäld grundutbildningsanslag för genom-förda insatser.
Vi har därför ett krav att alla våra undervisningsmoment (föreläsningar, seminarier,
laborationer, handledning av studentprojekt på olika nivå) utförs på pedagogiskt och
engagerat sätt.
Genomförandet av olika undervisningsinsatser är dessutom en viktig del av varje students och
forskares egen utveckling och professionell träning, samt en viktig meriteringsgrund oavsett
fortsatt karriär.
Undervisning för IMBIM anställda
• Alla doktorander skall i möjligaste mån engageras i undervisningen på grundutbildningsnivå. Insatsen för varje doktorand bör i normalfallet motsvara 20 % av dess
doktorandtid oavsett anställningsform.
• Alla postdocs erbjuds möjligheten att bidra med undervisningsinsatser.
• Alla forskare och forskarassistenter oavsett finansiering och anställningsform erbjuds att
bidra till institutionens undervisning i meriteringssyfte i omfattning upp till 20 % av
årsarbetstid.
• Professorers, lektorers och adjunkters undervisning regleras genom UUs
anställningsvillkor. I normalfallet förväntas undervisningsandel ligga på 15 – 20 % men kan
under vissa förhållanden öka avsevärt (upp till 25 % för professor; 70 % för lektor; 80 % för
adjunkt).
Undervisning på egen institution skall gå före andra utbildningsuppdrag.
Institutionsledning/studierektor är ansvarig för att fördela institutionens utbildnings-uppdrag
utifrån behov och kompetens.
Alla uppmuntras och ges tid för att gå lämpliga pedagogiska kurser (grundkurser och
fortbildningskurser) samt att dokumentera undervisningsaktiviteter i den pedagogiska
meritportföljen. Doktorander ska genomföra den pedagogiska grundkursen på 1,5 hp som en
obligatorisk del av sin utbildning snarast möjligt efter sin doktorandregistrering.
Fastställd av institutionsstyrelse
Uppsala, 10 december 2020
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